
   Sprawia, że utrwalanie wspomnień w postaci 
filmów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek 
Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom współczesnej technologii zapisu 
o wysokiej rozdzielczości (HD) coraz więcej kamer cyfrowych jest 
przystosowanych do obsługi wygodnych kart pamięci flash zamiast starszych 
formatów, takich jak płyty miniDVD lub taśmy do rejestrowania filmów w 
rozdzielczości HD. Ulepszony format kompresji pliku wideo, taki jak AVCHD, 
pozwala posiadaczom kamer cyfrowych na uzyskanie jak największej ilości 
miejsca dzięki pojemnym kartom pamięci. 

Firma Kingston Technology oferuje nową linię kart wideo SDHC 
przeznaczonych do zapisywania plików w pełnym formacie HD, formatach 
AVCHD, 1080i i 1080p. Etykieta na karcie zapewnia łatwiejsze rozeznanie, 
informując o liczbie minut, które można zarejestrować na danej karcie w 
postaci pliku wideo. Niezależnie od tego, czy jest to film będący pamiątką z 
wakacji, wesela, czy też z ważnego meczu syna albo córki, duża pojemność 
zapisu oznacza możliwość ciągłego nagrywania bez pominięcia nawet jednej 
chwili.

Nawet w przypadku nagrywania krótszego filmu na potrzeby bloga lub 
podcastu, duża szybkość przesyłania danych z karty SDHC Video Class 4 
pozwoli na szybki i łatwy transfer pliku wideo z komputera. Posiadacze 
dwufunkcyjnych, cyfrowych kamer, którzy mogą wykonywać nimi również 
zdjęcia, mogą użyć karty SDHC Video jako nośnika do zapisu niezliczonej 
liczby zdjęć połączonych z nagraniami do stworzenia filmu.

Karta SDHC Video firmy Kingston® zapewnia wiele minut nagrywania, 
oferując pojemność wynoszącą 4 GB, 8 GB, 16 GB i 32 GB. Odznacza się 
ona szybkością kart 4 klasy, która gwarantuje minimalną szybkość przesyłu 
danych na poziomie 4 MB/s, będąc dzięki temu doskonałym rozwiązaniem 
na potrzeby kamer cyfrowych i czytników kart. Puste miejsce na karcie 
pozwala użytkownikowi na zapisanie nazwy karty podczas porządkowania i 
archiwizowania plików wideo.

Aby podwyższyć poziom niezawodność i trwałości, półprzewodnikowe karty 
pamięci SDHC Video firmy Kingston są wykonane z modułów pamięci trwałej 
bez ruchomych elementów, które mogą ulegać zużyciu lub uszkodzeniu.

Wszystkie karty są objęte wieczystą gwarancją, a ponadto cechują się 
legendarną niezawodnością produktów firmy Kingston.
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Cechy/dane techniczne na odwrocie >>
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f U N K C J E / Z a l E T Y

 >Zgodność ze specyfikacją karty 2.00 organizacji SD Card 

Association 

 >Bezpieczeństwo wbudowany przełącznik ochrony przed zapisem 

zapobiega przypadkowej utracie danych 

 >Zgodność z urządzeniami SDHC; brak kompatybilności z 

urządzeniami/czytnikami z obsługą standardowego formatu SD 

 > System plików FAT 32 

 >Gwarancja wieczysta gwarancja i bezpłatna pomoc techniczna

D a N E  T E C h N I C Z N E

 >Pojemność* 4 GB, 8 GB, 16 GB**,  32 GB**

 >Wymiary 24mm x 32mm x 2,1mm 

 >Waga (karta) 2,5 g

 >Duża klasa szybkości Klasa 4: minimalna szybkość przesyłania 

danych: 4 MB/s

 > Temperatura podczas pracy -25ºC do 85°C 

 > Temperatura podczas przechowywania -40°C do 85°C 

 >Napięcie 3,3V 

sDhC Video Card family

N U M E R Y  K aTa l O G O W E  
f I R M Y  K I N G s T O N

SDV/4 GB

SDV/8 GB

SDV/16 GB

SDV/32 GB

 * Część podanej pojemności w przypadku pamięci flash jest wykorzystywana na potrzeby operacji 
formatowania i innych funkcji, w związku z czym nie będzie dostępna do przechowywania danych. 
Z tego względu rzeczywista pojemność urządzenia dostępna do przechowywania danych jest 
mniejsza niż podana na produktach. Dalsze informacje są zawarte w przewodniku po urządzeniach 
z pamięcią flash firmy Kingston, dostępnym pod adresem kingston.com/flash_memory_guide.

 ** Karty 16 GB i 32 GB mogą wymagać zaktualizowanych sterowników urządzenia. Informacje na 
temat wymagań zawiera dokumentacja.

  TEN DOKUMENT MOŻE ULEC ZMIANIE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.
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